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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (55راقي )عالالحافظ ألفية شرح 
َحاَبةِ   َمْعِرَفُة الصَّ

عبد الكريم الخضير :الشيخ                                                                                   

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم. 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينان ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

 :-تعالى رحمه هللا-قال المصنف 
َحاَبةِ   َمْعِرَفُة الصَّ

 ُذو ُصْحَبةِ  اَرائي النَِّبيِ  ُمْسِلم  
 أو َغزَا اوِقيَل: َمْن أَقاَم عام  

ْحَبُة باْشِتَهاٍر   وأَوُتْعَرُف الصُّ
َعاَها َوْهَو َعْدٌل ُقِبالَ  َقدِ   ادَّ

 في ِفْتَنٍة والُمْكِثُروَن ِستَُّة 
 الَبْحُر َجاِبٌر َأُبو ُهَرْيَرةِ 

 ُعَمرا َأْكَثُر َفْتَوى َوْهَو وابنُ 
ْهَرِة الَعَباِدلهْ  َعَلْيِهمُ   ِبالشُّ

 واْبُن َعبَّاٍس َلُهمْ  َوْهَو وَزْيدٌ 
 

 وِقْيَل: إْن َطاَلْت َوَلْم ُيَثبِ تِ  
 َمْعُه وَذا الْبِن الُمَسيِ ِب َعزَا
 َتَواُتٍر أو َقْوِل َصاِحٍب َوَلوْ 
 َوُهْم ُعُدوٌل ِقيَل: ال َمْن َدَخالَ 

يَقُة  َأَنٌس وابنُ  دِ   ُعَمَر والصِ 
 َأْكَثُرُهْم َوالَبْحُر في الَحِقيَقةِ 
َبيِر َواْبُن َعْمٍرو َقْد َجَرى   َواْبُن الزُّ

 ال َمْن َشاَكَلهْ َلْيَس اْبُن َمْسُعوٍد و 
 في الِفْقِه َأْتَباٌع َيَرْوَن َقْوَلُهمْ 

 

 اْنَتَهااااى الِعْلااااُم إلااااى :َوَقاااااَل َمْسااااُرو ٌ 
ْرَداِ  َمااااااااْ  ُأَباااااااايِ    َزْيااااااااٍد َأِبااااااااي الاااااااادَّ
   ُثااااامَّ اْنَتَهاااااى ِلاااااَذْيِن والاااااَبْعُ  َجَعااااالْ 

 َأْصااااااااااَحاٍب ِكَباااااااااااٍر ُنااااااااااَبالِسااااااااااتَِّة  
 َعْباااااااااااِد هللِا َمااااااااااْ  َعلاااااااااااي ِ  ُعَماااااااااارَ 

ْرَداالَ   َباااااَدلْ  ْشاااااَعِرنَّ َعاااااْن َأِباااااي الااااادَّ
 

أمحا  ،به أجمعحيناصححأينا محمد وعلى آله و نب ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

والمتحححون محححن حيححح  محححا يصحححح  الخبحححر أو  باألسحححانيدبعحححد أن أنمحححى محححا يتعلححح   -تعحححالى رحمحححه هللا-فيقحححول الم لححح  
بححدأ بالحححدي  عمححا يتعلحح  بححروا  األحاديحح ، وتمييححب م مححن حيحح  القبقححا   ،حمححو واألداو ورير ححايضححع،ه، وقححرت الت

بالنسححبة  الححنين  ححم القبقححة األولححى والعليححا -رضححوان هللا علححيمم-بة احبالصحح ائ ححوالبلححدان ورير ححا، باد قححو  والضححع وال
 فمن تبعمم.  نثم بعد نلك التابعي ،للروا 
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 "عرفة الصحابةم"
 :في تعري  الصحابة -رحمه هللا-قال 

   ذو صااااااحبة ارائااااااي النبااااااي مساااااالم  
 

 ................................... 
 

كأنححه قححال: نو الصحححبة يعنححي  ، ححو الصحححابي احححال كونححه مسححلم   -عليححه الصححال  والسححالم-يعنححي مححن رأن النبححي 
 :د علحى نلحك محن القيحودوبيح ،امسحلم   -صحلى هللا عليحه وسحلم–ن رأن النبحي صاحب الصحبة الني  و الصحابي مَ 

، رأن المحراد بالر يحة  نحا بال،عحو أو بحالقو  اححال كونحه مسحلم   -عليحه الصحال  والسحالم-وما  على نلك، رأن النبي 
يححة عححن لخبححر الصحححي ، وكثيححر مححا يعبححر بالر  يححة يقححوم مقاممححا ا، فالر  بحيحح  ي يخححرع األعمححى ،القريبححة مححن ال،عححو

؟ [( سحور  ال،يحو1)] }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصاَحاِب اْلِفياِل{ ،[( سور  ال،جر6)] {َربَُّك ِبَعادٍ  َكْيَف َفَعلَ  }َأَلْم َترَ األخبار، 
ولحححنا جحححاو فحححي  ؛أن تكحححون بالبصحححرمحححن يحححة أعحححم ، فالر  ربخلكحححن بلبحححه بحححال -عليحححه الصحححال  والسحححالم-محححا رأن النبحححي 

إنا  حي رأ   ،نعحم)) :قحال ؟أ  من رسو إنا  ي احتلمح  و على المر : لتعميم مثو حدي اأحادي  ما يتقلب  نا 
ألنحه ي يحرن  ؛م للرجال والنساو، فمو يقول قائحو: إن األعمحى ي يلبمحه البسحواعوالس ال من امرأ  والحكم  (الماو(
ن أحح  بحه ؟يمكحن أن يقحول  حنا أححدالماو؟  ن مسحه بيحده، ي  ،أو إنا كحان فحي محالم ي يمكحن أن يحرن المحاو، وا  وا 

 ،لر يححة  ححنه أعححم مححن أن تكححون بالبصححرا (ره بيححده(يححفليب امححن رأن مححنكم منكححر  ))ه البسححو؟ ي يقححول بمححنا أحححد، بمححلي
ن مثحو ابحن أم مكتحوم يخحرع محن تبيير حينئٍن، فالر ية  نحا أعحم لحئال يقحال: إبالخبر الثقة، يلبمه ال ،بالخبر الصادت

أعححم مححن أن تكححون  ، مححن خيححار م، فالر يححةصحححابةمححن  ححنا التعريحح ؛ ألنححه ي يححرن، و ححو مححن جلححة ال، و  ححنا الحححد
 ،أعحم محن مجحرد الر يحة -عليحه الصحال  والسحالم-والحافظ العراقحي النحامم يقحول: التعبيحر بمحن لقحي النبحي  بالبصر،

علحى  -عليحه الصحال  والسحالم-النبحي  ؟ يعنحي محن يقحىاو و أولى في الحد، لكن لمانا ما قحال: يقحي النبحي مسحلم  
ابححن الصححال  فححي الل،ححظ، مححن رأن  ، تبحح و ححو مقدمححة ابححن الصححال  : إنححه تبحح  فححي نممححه األصححوقححولي ،اكونححه مسححلم  

ن كحححان امسحححالم يشحححمو -السحححالمعليحححه الصحححال  و -بحححه  امصحححدق   ام من ححح ا، مسحححلم  -السحححالمالصحححال  و عليحححه -النبحححي  ، وا 
اني والنصحر  يإن اليمود :يقول ، يامسالمالديانا  الصحيحة كاليمودية والنصرانية قبو التحري ، فالدين عند هللا 

 امسحلم   ام من حيعنحي  ،ايعحد صححابي   -عليحه الصحال  والسحالم-ثتحه عبعحد ب -ريحر المححر -المح من بموسحى وعيسحى 
، فمحن رآه قبحو بعثتحه يكحون -عليحه الصحال  والسحالم-ثتحه عبه، و حنا يقتضحي أن يكحون بعحد ب امصدق   ،به ام من   ،به

ي ما يكون صحابي   اصحابي   : إنه م من به و و لم يبعح  ألنه ي يص  أن يقال ؛، قبو بعثتهاي يكون صحابي   ؟اوا 
 نعم؟ بعد،

 ...طالب:.....
بعد  -عليه الصال  والسالم-ولنلك يبحثون من رأن النبي  ؛النبي باعتبار ما سيكون،  و رأن النبي بو رائيإيه ق

 ؛صحححابي؟ ي :محح من بححه، لكححن  ححو يقححال لححه -سححالمعليححه الصححال  وال-موتحه وقبححو دفنححه،  ححنا صحح  أنححه رأن النبححي 
ن اسححتمر  نبوتححه ،-عليححه الصححال  والسححالم-ألنححه  نححبول الححوحي عليححه، والصحححبة إلححى قيححام السححاعة فقححد انققحح   وا 

 صحاحب :فيقحال ،من حي لححي، قحد يتجحوب فحي إقحالت الصححبة ألن الصحبة إنما تكون من حي لحي، انققع ؛
 ،وجالسححما وجالسححته علححى سححبيو النديححة ،وأل،مححا وأل،تححه ،ماقصححد بححنلك أنححه صححاحبوصححاحب الححدار، لكححن ي ي ،المتححا 
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نعححم الصحححبة قححد يتجححوب فيمححا  ،التجححوبمححا تسححمى صحححبة  ححنه إي علححى سححبيو  ،ي ،بمعنححى أنححه يأخححن معمححا ويعقححي
نحه فحي عة أن ينيحب أبحا بكحر فحي الصحال  نيابح -عليحه الصحال  والسحالم-حتى تقل  ألدنحى مالبسحة، لمحا أراد النبحي 

إن  -ارضحي هللا عنمح-قالح  عائشحة  ((بالنحا  مروا أبحا بكحر فليصحو ِ )) :قال -عليه الصال  والسالم-موته  مرض
عليحححه -اسحححتقاع  أن تبيحححر رأي النبحححي  حاولححح  محححا ،إنا قحححام فحححي مقامحححك ي يسحححمعه النحححا  ،أسحححي  كحححر رجحححوأبحححا ب

 ،-رضحي هللا عنحه-عمحر فلعلحه ينيحب  ،ي أسح : إن أبا بكر رجحوفن ب  إلى ح،صة وقال  لما ،-الصال  والسالم
قححال:  -عليححه الصححال  والسححالم-فلمححا أكثححرن عليححه  ،أنححاب أبا ححا -عليححه الصححال  والسححالم-ح،صححة تححود لححو أن النبححي 

والصححبة  ،توسح   حنا علحى سحبيو التوسح ، ،ي ؟دركن يوسح  و صحبن يوس  أو أ ،(ألنتن صواحب يوس ())
عليحححه -رأن النبحححي  ،الححححدي  فحححي ححححد الصححححابيأ حححو الحححني ات،ححح  عليحححه يعنحححي محححن التوسححح   ،تقلححح  ألدنحححى مالبسحححة

بمعنى محن رآه ولحو  ،  المد لو قل  يسمى صاحب، وم  نلك  ،وما  على نلك ،به ام من   امسلم   -الصال  والسالم
أنحه  ايصح  لبحة وعرف ح ،امقالت العرفحي للصححبة محا يقلح  إي علحى محن لحبم مصحاحبه محد  ،جبو يسير من الوق 

 ، مجحرد ر يحة،أو فحي در  ،أو رآه فحي مسحجد ،من العلماو وجلح  معحه فحي مجلح  ايعني من رأن عالم   صاحب،
 حو  ةي،حبا أبحي حنومحمحد بحن الحسحن صحاحِ  أبحو يوسح  :ب فحالن؟ إنا قيحواحصح :جل  معه جلسة خ،ي،ة يقال وأ

لكحن  ،امتبحا عتبحار ة باي، م أصحاب أبي حن ،ة ولو قال  المد ؟ نعمي،يقل  على رير ما من أصحاب أبي حن
يعنححي اخححتط امقححالت العرفححي للصحححبة بمححن عمححن دونمححم،  ، فضححال  مححا يبمححوا مثححو مالبمححة أبححي يوسحح  ومحمححد

أمحا الصححبة  للحقيقة العرفيحة واللبويحة، احقيق  ت "إن طالت :وقيل" :ولنا القول الثاني ؛قال  صحبته لمن نسب إليه
 اأو بمجحرد لقيحه ولحو شحيئ   ،-السحالمعليحه الصحال  و -ر يحة النبحي تب عليه الشر  العمحيم  حي تكحون بمجحرد التي رُ 
بعضحمم قحال: إن قالح   ،و نا المحق  والمححرر عنحد أ حو العلحم ،-عليه الصال  والسالم-به  اما دام م من   ،ايسير  

ي فال يسمى صاحب  ،محوا فحي كتحب الصححابةرجِ لكن  نا يخرع جم  ر،ير من الصححابة الحنين تُ  ،الصحبة نعم وا 
، أو -السحالمعليحه الصحال  و -ممن أسحلم فحي آخحر حياتحه  ،-عليه الصال  والسالم-من لم تقو مد  مقاممم معه م

  محن  حنا النحو  و ححنا وومح  أن كتحب الصححابة مملح ،ثحم رجح  إلحى قومحه يخحرجمم ،يديحه ممحن جحاو إليحه وأسحلم علحى
 و:يالقسم، وق

................................... 
 

 ثباااااااااااااااااتِ إن طالااااااااااااااااات ولااااااااااااااااام ي 
 ج

لحم  ،الكنحه لحم يكحن ثابت ح ،وص  عمحن نسحب إليحه ،قيو به يعني لم يكن بالرأي الثاب  ي من حي  النقو "ولم يثبت"
 النين  م أ و الشأن، نعم؟  ،عند أ و الحدي  ،عند أ و العلم ايكن القول به ثابت  

 ...طالب:.....
 كلمم صحابة.أوه ور 

 ...طالب:.....
 .-عليه الصال  والسالم-لقوه  ،نمم رأوهتحق  أ ،الممم أنمم رأوه

اااااا  ...................................    أو غاااااازا اوقياااااال: ماااااان أقااااااام عام 
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األصو معه،  ،بو  أو ربوتين معهريعني  "أو غزا" ،أو عامين :يعني قال المقام، ومن تمام القول اأقام عام  من 
 كما قال: ،كينلتسبامحركة العين، لكن قد يحتاع إلى تخ،ي،ما  (م )

 فريشححححححححححححححي مححححححححححححححنكم و ححححححححححححححواي مْعكححححححححححححححم
 

 ................................... 
 

 .يجيبون  نا
................................... 

 

 وذا الباان المساايب عاازا.............. 
 

بحن عيد عحباه ابحن الصحال  لسح ، نا القول معحبو ،أو ربا معه ربو  أو ربوتين ،القول من أقام عام أو عامين  نا
 و  التسييب "ب أبيب هللا من سي  سي  " :ب، ومقتضى ما ينقو عنه من الدعو ب ومسيِ  بال،ت  مسيَّ  :المسيب، ويقال

أن الخقحأ المشحمور خيحر محن الصححي   :يقحررون  حم لكحن  حو المشحمور، و المتروكحة، مسحيب،  ومنه السائبة ،الترك
ن كان مقت ,بمسيَّ بة قاقيعني ألسنة النا   ،المبمور  ب.مسيِ   :أن يقال ضى  نه الدعو  إن ثبت  عنهوا 

................................... 
 

 ..............وذا الباان المساايب عاازا 
 

 .عباه ابن الصال 
 لواحاااااااااادٍ  وماااااااااان لااااااااااه مسااااااااااتورُ   ج  وحيااااااال جااااااااا  الفعاااااااال وال ااااااااميرُ 

 

  اه؟
 ...طالب:.....

      كحححححح)قال( أو أقلقححححح  ل،حححححظ الشحححححيخ محححححا

 صححححححححححححال  مبممححححححححححححاأريححححححححححححد إي ابححححححححححححن ال 
 
 

نسحت،يد  ؟ل،ائحد  محن معرفحة الصححابةا ابحن الصحال ، قيحب محا يريد بنلك ، وعباألن  نا جاو ال،عو والضمير لواحد
ننحا إنا عرفنحا أن : إإنا عرفنا أن  نا صحابي عرفنا أن الخبحر متصحو ولحي  بمرسحو، األمحر الثحاني ، وأنايتصال

و حنا البحاب و حنا النحو   ،علحى محا سحيأتي، وكلمحم عحدول ن عدالتحهإلى البحح  عح  نا الراوي صحابي أننا ي نحتاع
ا فحي ايسحتيعاب لكحن خالصحتم ،صحو إلحى العشحرا ، تمن أنحوا  علحوم الححدي  فيحه الم ل،حا  الكثيحر ، ت،حوت ا ححاد

يعنحي خالصحة محن ألح  مجمحو  فحي  ،بحن حجحروامصحابة ي ،األثيحربحن البابحة ي -دَسحأو أَ -د ُأْسحو  ،يبن عبد البحر
تكحون فيحه مرويحا   ر محايوأبحي نعحيم ور ابن منحدهما أل  عند المتقدمين كفي  نه الثالثة الكتب، نعم  ،ه الكتب ن

فحي الصححابة لكحن إنا أراد معرفحة  ،ع منمحا أحاديح ويخحر   ،، يست،يد منما قالحب العلحمباألسانيدعن   يو الصحابة 
 .امحاقة بجمي  الكتب فيما صعوبةألن  فمنه الثالثة كافية؛ ،كتب تجم  له جمي  من نكر فيمم

خححراع نلححك الححراوي عححن دائححر   الم ل،ححون فححي الصحححابة عححالم ؟بمححا تعححر  الصحححبة عولححوا فححي إدخححال  ححنا الححراوي وا 
 :قال ؟الصحابة

   ...................................    عرف الصحبة باشاتهار...........وتُ 
ومسحت،يض،  فحي حيحب ا ححاد لكنحه مشحتمريعنحي  ،و إلى حد التواترإنا اشتمر أنه صحابي، باشتماٍر يعني ي يص

كحون الجحبم   يعني معرفة كون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر  "أو تواترٍ " ويك،ي فيه خبر الواحد الثقة،
د وقح ،-عليحه الصحال  والسحالم-بأنمم من الصحابة معوله على التواتر، ما في أحد يشك أن أبا بكر صحب النبي 

وكحنلك عمحر  ،الصححيحة المتحواتر  المست،يضحة فحي نلحك األحاديح  وجحاو نط القرآن علحى أنحه معحه فحي المجحر ، 
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ي يصحو  ،اشة بن محصن جحاو فحي خبحر السحبعين األلح عك   :ورير م من جلة الصحابة، لكن مثووعثمان وعلي 
حمام بحن ثلكنحه ححدي  مشحتمر، فتثبح  صححبته بمحنه الشحمر ، ِضح ،إلى ححد التحواتر اشحة جحاو فيحه مثحو عك   اعلبحة أيض 

قحو او نكر بعض الصحابة في أخبار  حي أورير م كثير، ج ،الخبر الصحي  المشتمر المست،يض في كتب السنة
ألن إثبا  الصححبة لحي  محن بحاب  ؛الصحبة عند أ و العلم اوثبت  بم ،إلى حد الشمر  وايست،اضة من أن تصو
نما  و من باب قبول خبر الثقة الواحد، ولو كان  و المدعي  قلب فيما أكثر من واحد،الشماد  التي يُ  بة للصحوا 

عليحححه الصحححال  -إنا رون عحححن النبحححي  ،ألنحححه يقبحححو خبحححره ابي و حححو ثقحححة يقبحححو قولحححه؛حإنا كحححان ثقحححة ، إنا قحححال: أنحححا صححح
ن ناب  بعضمم في نلك ،متجه ا، فقبول قوله في كونه صحابي  والمسألة م،ترضة في ثقة ،-والسالم انا؟ ألنه لم ،وا 

يصحدت محن يصدت أو ي يصدت؟  ،من ادعى أنه من أ و البي ير  نا ونم ،  عليهقد ي يوافَ  ايدعي لن،سه شرف  
ألن  حنا إقححرار منحه علححى  ؛عقحى مححن البكحا ي يُ  ،نت،حح  بحهوجحه وي يصحدت مححن وجحه، يصحدت مححن وجحه إنا كحان ي يَ 

 .  شيئ ا من الخم  إي ببينةيستح؟ ي من الخم  إي ببينة ا  شيئ  ن،سه، لكن  و يستح
   تااااااااواتٍر أو قااااااااول صاااااااااحب ولااااااااو    وتعااااااااارف الصاااااااااحبة باشاااااااااتهار أو

 ،وجلسححنا معححه ،-عليححه الصححال  والسححالم-وأننححا لقينححا النبححي  ،مححن الصحححابة اصحححابي واحححد يخبححر أن فالن حح ،صححاحب
عليحه الصحال  -النبحي  محن رأن ،ام من ح -عليحه الصحال  والسحالم-للنبحي  له الصحبة ححال كحون ر يتحه و نا المدعى

حيحر  الرا حب، فحي بَ كمحا قحالوا  ،قبحو البعثحة -عليحه الصحال  والسحالم-أو رأي النبحي  ،قبو أن يسلم ثم أسحلم -والسالم
 ،صحابيب نا بامجما  لي   ،قبو أن يبع  -عليه الصال  والسالم-حير  الرا ب رأن النبي ، بَ وفي رسول  رقو

تبحوك، لكنحه قبحو أن يسحلم ثحم أسحلم بعحد نلحك، فحي  ،بعحد أن بعح  -  والسالمعليه الصال-ورسول  رقو رأي النبي 
يعايحا بمحا،  ،مو تابعي حديثه متصحو، ففي المسند احمد حديث  ع عنه اممام أوحديثه متصو، خر   ،فمو من التابعين

ايحة، محن و حو محن لحي  لحه إي مجحرد الر يحة دون الرو  ،فحي صححابي حديثحه منققح  تابعي حديثه متصو، كما قحالوا
لكنحه  ، أو صدقهبن ن،يو وببيره، كبيد بن عمر  اقبو بعثته أو بعد بعثته م من   -عليه الصال  والسالم-رأن النبي 
نكر م فح ،،ورقحة بحن نوفحو،  ح يو يتنحاب  العلمحاو يختل،حون فحي عحد م محن الصححابة ؟محن مر بالتبليغ مثو  قبو أن ي

 .ون،ا م بعض من أل  ، بعض من أل  
................................... 

 قد ادعاها.......................... 
 .................................ولو 

.................................... 
 ،-صحلى هللا عليحه وسحلم-سمع  رسحول هللا  :أو قال ،-عليه الصال  والسالم-لن،سه أنه رأن النبي  يعني ادعى 
معححرو  فححي كتححب ال،قححه، لححو للخححال  القححوي، الأن لححو للخححال  القححوي،  ا الخححال  المعححرو جححرن عليمحح ححنه يُ  "لااوو "

ن للخححال  الضححعي ، يجححرن عليمححا  نححا نقححول  ؟ لححو ادعا ححا لن،سححه؛خححال  قححوي فيمححا  :وحتححى للخححال  المتوسححن، وا 
ولم  -  والسالمعليه الصال-النبي  من كان ممن لم يل  احد كائن  ، شر  الصحبة الني ي يناله أاشرف   ألنه يدعي

  ه؟،  ايره
 ...طالب:.....

 ؟ و ما
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 ...طالب:.....
لكحن إنا نمرنحا إليمحا أنمحا  ،، ادعى كثير  حنا-صلى هللا عليه وسلم-سمع  رسول هللا :ثب  بمجرد قولهي ادعى أ

 ال  لكن لو ترتب على نلك محال م،تحرض محن بيح  المحال أو وصحية محث من باب امخبار ي من باب قبول الشماد ،
أوقحح  مححن  -عليححه الصححال  والسححالم-بعححد وفاتححه  ، ححنا م،تححرض متصححور فححي القححرن األول ،ريعححه للصحححابة أو وقحح 
يتضحمن  ارون ححديث   اأنحا صححابي، يعنحي إن :ثحم جحاو قحال ،-عليحه الصحال  والسحالم-رسول صحابة اليعه لأوق  رَ 

قبحو قولحه يُ  يترتب عليه مال ايئ  نا ادعى ش نه ديانة، لكن إ ، نا شيو آخر ،ونحكم عليه بالوصو ،اكونه صحابي  
ي ما يعني كون امنسان أوصى أو أوق   ،بد أن يشمد له ريره،  و المسألة مسألة م،ترضة  نا ي ؟يقبو؟ نعم وا 
ولحنلك  ؛محا  حو محن بحاب الديانحة وبحين ،ا  حو محال أو محا يح ول إلحى المحالمح نلي،حرت بحي ؛ نا مجرد افتحراضأو كنا 

د  وبين الرواية، الشماد  ي يقبو فيمحا الواححد، والديانحة يقبحو فيمحا الواححد، يعنحي فحرت بحين الروايحة ي،رقون بين الشما
 .وبين الشماد 

 بالقاااااااد ادعاهاااااااا وهاااااااو عااااااادل ُقااااااا
 ج

 .................................... 
 

 .اني تنقب  عليه شروط العدالة، فكما تقبو روايته يقبو قوله في كونه صحابي  ع و عدل ي
 بالقاااااااد ادعاهاااااااا وهاااااااو عااااااادل ُقااااااا

 ج

 .................................... 
 

والصححابة  ،انه ما دام قبلنا دعواه فحي كونحه صححابي  : إلو قال قائو ،، حال الدعون  و عدليعني حال كونه عدي  
ي ما ي ا في قبول دعواه أنه عدلواشترقن ،كلمم عدول دالحة قبحو ثحم نقبحو أو نشحترط الع ؟بم عليحهليلبم عليه دور وا 

  ه؟ ا؟ دعواه
 ...... نقبل دعواه أوال  طالب: 

ه إنا كحان ا و أو تنمر فيه من حي  العدالحة وضحد ا ثحم تقبحو دعح ،بي ثم تبح  عن عدالتهتقبو دعواه في أنه صحا
 نحهعلحى كو  -قبحول الحدعون - ، ي في ترتب القبحولدور، يعني ما في ترتب كو واحد على الثاني هما في اإن   ؟عدي  
 وي عك . عدي  

 ...طالب:.....
وي فحي  ،أدنحى إشحكال هبحه محن امنح   حنا محا فيح اورآه ولقيحه م من ح -عليه الصحال  والسحالم-نعم من صحب النبي 

حح ححنا المححوقن الجححن كمححا يبحثححون المالئ ، لكححن بالنسححبة يبحثححون فححيانححه صحححابي  خححال  فححي كو   اكححة، ويبحثححون أيض 
عليحححه الصححححال  -النبحححي  ومحححن رأن ،امسححححراو ححححال -عليحححه الصحححال  والسحححالم-لنبححححي األنبيحححاو والرسحححو الحححنين لقحححيمم ا

ي ي؟ ي يعحدون  ،((فحي المنحام فقحد رآنحي )محن رآنحي) :في المنحام -والسالم بالنسحبة لننبيحاو  ، حو يعحدون صححابة وا 
لححدنيا، يبقححى رتححب عليمححا شححيو مححن أحكححام احيححاتمم معروفححة أنمححا حيححا  بربخيححة أكمححو مححن حيححا  الشححمداو، لكححن ي يُ 

عليححه الصححال  -ولقححي النبححي  ةيحححياتححه حقيق ،ةيحححيححا  حقيق افحح  حي ححألنححه رُ  ؛سححى الححني نكححره بعضححمم فححي الصحححابةيع
، نكححره -السححالمعليححه الصححال  و -وينححبل فححي آخححر البمححان ويحكححم بشححريعة النبححي  بححه، امصححدق   ،بححه ام من حح -والسححالم

 بعضمم في الصحابة.
 ...طالب:.....
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 شر  األعمم و و النبو  والرسالة ي داعي لنكر ما دونه، نعم؟ إنا حصو ال ،نعم
 ...طالب:.....

حح  فحي عدالتحه، بمحا يبي خالط انتمى، احعواه، ثم بعد نلك إنا تقرر أنه صعرفنا أنه عدل قبو لنقبو د و  ،ي
 ؟ ه ا

 ...طالب:.....
ي ي د نلححك إنا قبححو كونححه عحح، ثححم بالعدالححةيعنححي قبححول الححدعو  مرتححب علححى  ؟قبححو أن يححدعي مححا نححدري  ححو صحححابي وا 

 .ألنه عدل خالط ما عاد يبح  فيه ا؛صحابي  
 ...طالب:.....

ي ي نححن ،اي ألننا عدلناه لكونه صحابي   إنا كحان  هلكحن ادعحى الصححبة ننمحر فحي حالح ؟محا نحدري  حو صححابي وا 
مائة سحنة رتحن المنحدي بعحد سحت ،بمامقرونحة بمحا يكحن ، قيحب إنا كانح  الحدعون وادعى الصحبة يقبو؟ ما يقبحو افاسق  

 فحححي الصححححيحين ورير محححا: وصحححدقه جمحححو  ر،يحححر  محححن النحححا ، جحححاو فحححي الححححدي  الصححححي  ،ادعحححى أنحححه صححححابي
محا محن ن،ح  من،وسحة يحأتي عليمحا )) :ألخحرن وفحي الروايحة ا ((تي مائة عام ون،  من،وسحةأي ييتكم ليلتكم  نه أأر ))

أبو الق،يو  اولنا كان أخر الصحابة موت  ؛ ((و و حي -السنة العاشر  م به فيلكيعني من يومه الني ت- مائة عام
علححى رأ  مائححة سححنة، جححاو شححخط بعححد مائححة وعشححرين ويححدعي  ،تححوفي سححنة عشححر ومائححة الححني ،امر بححن واثلححةعحح

لكحن  ؟مائةنب دعحواك، فكيح  بمحن جحاو بعحد السحتالخبحر الصححي  يكحعنحدنا ألن  : ي لي  بصحي ؛الصحبة نقول
 ،يصحححدقون مثحححو  حححنه الحححدعاون  دقوا، وأتبحححا  كحححو نحححاع مجحححانين ادعحححوا أشحححياو وُصححح ،محححن يصحححدقما كحححو دعحححون تجحححد

ا إنا كانح  يمي سح ،األخبار التي تشحا  تجحد محن يصحدقما ،يعني في بماننا  نا كثير  ،والشوا د في الحال موجود 
ثحم بعحد نلحك  ،المبرضةأو بسبب من يند  بينمم، من المبرضين تجده يستوشي  نه األخبار  ،من روراو النا 

 .كما حصو في قصة امفك، وجد من يستوشيما ويشيعما ويروع لما فوجد  من يصدقما ،صدتتُ 
مقرونحة  ، وبمنا نجبم أنحه لحي  بعحدل؛ ألن  حنه الحدعون العدالة حد النبو  ولو كان ما رهعلى كو حال إنا ادعى أ

 ،-عليحه الصحال  والسحالم- النبحي او أو ر يحوميكائ ،ريوجب ،، المالئكة  ي يمكن تصديقماا ا في وق، ادعمابما يكنب
سرافيو ححال كحونمم  -عليحه الصحال  والسحالم-النبي  او ، رأرضوان خابن الجنة ورير م ،رير م من المالئكةو رأوه  وا 

فمحو  ،العمحو بشحريعته -عليحه الصحال  والسحالم-بحه  نمحم صححابة؟ ألن محن شحرط اميمحان: إل،  و يقحامصدقين به
 ليسوا بصحابة.  ا، إن  بالعمو بشريعته؟ ي م مقالبون 

، وأدخحو و حنا ي إشحكال فيحه ،فمحم محن رآه محنمم صححابي -عليه الصال  والسالم-إليمم  اوأما الجن باعتباره مبعوث  
، أدخلحححوا محححنمم فحححي كتحححب ولحححو علحححى سحححبيو امبمححام ،بعضححمم ممحححن ألححح  فحححي الصحححابة محححن عحححر  محححنمم محححن الجححن

  الصحابة.
 ...طالب:.....
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بمحم فحي آخحر  جحيوالني أشاروا إليه فحي الححد، يعنحي محن  قيله الر ية أو الأو تص  في ،م السن الني تقبو فيهنع
لكحححن  حححو  حححي ر يحححة  ،هأو ر و حححم  رآ حححم -عليحححه الصحححال  والسحححالم-النبحححي  ،كممححححن  ليُ  -عليحححه الصحححال  والسحححالم-عمحححده 
 ؟ةأو ليس  ر ي ةي  النبي؟ ر  يئرايدخو في ل و يرن أو ي يرن  ،الوليد ،الق،و ؟معتبر 

 لكن ليست معتبرة. طالب: 
لحد فحي أبحي بكحر الحني وُ  محمحد بحن ،فيخرع  ح يو كلمحم ، من أ و العلم من يشترط التمييبمنمم من يشترط التمييب

 :بثالثة أشمر، منمم من أدرجه في الصحابة، ومنمم من قال -عليه الصال  والسالم-قبو وفا  النبي  حجة الودا 
وبحين  -عليحه الصحال  والسحالم-وليس  مستقر ، والصحبير ي يحرن، والحني ي يميحب بحين النبحي  ،تن،   نه الر ية ي

جحححد محححن بعضحححمم سحححيما وأنحححه وُ  ي ،سحححمه فحححي الصححححابةافحححال يثبححح   ،فحححال تن،ححح ريحححره مثحححو  حححنا ر يتحححه مثحححو عحححدمما 
 نعم؟ وتنافي ما تقتضيه وتتقلبه الصحبة،  ،المخال،ا  الكبير  التي تناقض مقتضى الصحبة

 ...طالب:.....
و ححنا  ،بححه ام من حح ،لححمقححد بلححغ الحُ  -عليححه الصححال  والسححالم-مححنمم مححن اشححترط البلححول، رأن النبححي  ،مححن الصحححابة نعححم

نححا ب ي -عليحه الصححال  والسحالم-ابحن عبححا  لمحا مححا  النبحي  ،مثحو ابححن عبحا خححرع ؛ ألنحه يُ شحك أنححه شحان القحول ي
- ؟ والحسحن والحسحين الصحباربن عبا  أو ابحن الببيحر ليسحوا صححابةن ا: إفمو يستقي  أحد أن يقول ،ايحتالم

ط افاشححتر  ؟، الببيححر أو السححبقين أو ريححر ممثححو ابححن عبححا  مححثال   ؟يسححتقي  أن ين،ححي صحححبتمم -صححبار الصحححابة
 شنون. البلول 

 ...طالب:.....
  ؟فيمم ما

 ...طالب:.....
 -والسحالمعليحه الصحال  -، النبحي موقحد بعح  إلحيم ؟لمان ا مابه  ام من   -الصال  والسالم هعلي-نعم من رأن النبي 

، ومن ينكر بعينه هر  منمم بعينة، فمن عُ ومقتضى الحد أنمم صحاب ،ن  والجنإلى الثقلين ام ،بع  إلى الجن
 ؛لكحن بالنسحبة لروايحة امنح  عحنمم يعنحي فيمحا عسحر ،لم يعحر  يحنكر علحى سحبيو امبمحام، إنا ورد فحي قريح  خبحر

دخو فحي شحيو شك أنه ُيح أخبار م يول ولنا قب ؛ويرونا وي نرا م، وي نعر  الثقة منمم من ريره ،خ،او ألنمم فيمم
يعنحي يخبحرون عحن أشحياو حتحى أن بعحض النحا  يحبعم أنحه يسحت،يد محنمم ومحن أخبحار م، و حم قححوم  ،محن امشحكاي 

إنا أخبحححر  إلنححح  لكحححن فيمحححا بيحححنمم،لوي نسحححتقي  الوقحححو  عليمحححا فأخبحححار م بالنسحححبة  ،مجمولحححون ي نعحححر  عحححدالتمم
 ،اأو يقرأ الحدي  وأخبر بعضمم بعض   ،بأنه سم  النبي أو سم  من النبي، أو سم  من يقرأ القرآن ابعضمم بعض  

حبعضمم ويعر   ح ،ابعض  فحيمم  ،وفحيمم ال،سحات ،وفحيمم الثقحا  ، حنا فيمحا بيحنمم ،امثلمحا يعحر  امنح  بعضحمم بعض 
نح  محن ولحنا ي تجحدون محن ام ؛ن الوصول إلى حقيقتمم بالنسحبة لإلنح  فيمحا خ،حاولك ،ن المجا يو مثلما في ام

 .وي ينكر على سبيو ايحتجاع ،اأو يروي عن كنا إي نادر   ،يروي عن جني
 ...طالب:.....

 ؟ومن يثب  له صحة عمره ؟رد عليه،  نا لي  بصحي ، ومن يثب  له أن  نا من التابعين نا يُ 
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 ...طالب:.....
 -عليحه الصحال  والسحالم-ي تقبحو، يعنحي بضحعمم يقحول: إنحه صححابي ألنحه رأن النبحي اون دع نه الح ،يمكن ما ،ي

 -عليحه الصحال  والسحالم-من يدعي بعض رال  الصحوفية يحدعون أنمحم يجتمعحون بحالنبي  ،،  نا موجوداليقمةفي 
 في اليقمة. 
 ...طالب:.....

عليحه -ي شك أنه ثب  في الحدي  الصحي  أنه  ،لونه عن أحادي أويس ،عن مسائو ويسألونه ،إيه عند م أشياو
ي  ،-السحالمعليه الصال  و - فإن الشيقان ي يتمثو بي(( ،فقد رآنيفي المنام  نيآر من ))قال:  -الصال  والسالم

نحه : إدعونحا ممحن يقحول ،وخاقبحه ،-عليحه الصحال  والسحالم-دام  حو الرسحول  ومقتضى  نا عنحد م أنحه محا ،إشكال
محن  ..، كحووبات،حات محن ،النط الققعحيبحبامجما  قد محا ،  -الصال  والسالمعليه - ،خرافة ه في اليقمة  نها ر ي

أنا رأيته  :لكن من يقول ،-عليه الصال  والسالم-م الجسد القا ر ، في البقعة التي تضمدفون في القبريعقو أنه 
 -عليححه الصححال  والسححالم-حاديحح  بأنححه رأن النبححي مححا يصححح  األ االسححيوقي كثيححر   ،فححي المنححام وسححألته عححن أحاديحح 

أو عن حدي  فيجيحب بأنحه ثابح  أو  ،سأل عن حكم شرعي فيجيبأن يُ  نه يمكن: إدي ، فمو نقولاحأوسأله عن 
، يائححالر بححو يححأتي مححن قِ  ؟، لكححن الخلححو مححن أيححن يححأتي-السححالمعليححه الصححال  و -الشححيقان ي يتمثححو بححه  ؟ريححر ثابحح 

نا رُ ئناي األصو فيه أنه ائفالر  ولحنا تجحد  ؛  النحائم محن بحاب أولحىن يرد حديفلئو ب،  د حدي  المُ م ولي  بيقمان، وا 
، ولححنلك مححا يضححبن الر يححا علححى ..انسححي كثيححر   ،نسححي ثلثمححا ،نسححي شححقر ا ،نسححي نصحح،ما اسححتيقظإنا  ،لر يححا مقولححةا

  وم منا  لليقمة.، والنايقم   امتيقم  فمن شروط قبول الراوي أن يكون  ،يالرائ، فامشكال في اوجمم
 ...طالب:.....

 ؟كي 
 ...طالب:.....

 ما يضبن. ،لكن ما يقبو حينما يسأله ويجيب ،الشيقان ي يتلب  به ،رأنيقبو أنه  ،ي
 ...طالب:.....

 إيه.
 ...طالب:.....
دراك النحائم يو النائم وحال  ،امتيقم  ألنه نائم، والم،ترض في الراوي أن يكون  ؛لكن قد فاته أشياو ،ينقو ما تنكره  ا 

 نعم؟ ، ما  و مثو المتيقظ،فيه خلو كبير شك أن
 ...طالب:.....
من ضرب أحد أويدي فسحأعاقبه،  :مى الصحابي عن نمي الصحابي ويدخو في الخبر، كمن قالنقد يُ  ،قد يدخو

ي مححا يححدخو بححو ن قِ الصحححابة ي محح ؟ يححدخو فححي  ححنا التمديححد، فححال يسححبثححم ضححربه أخححوه يححدخو فححي  ححنا التمديححد وا 
، قحال بن الوليد حينما حصو منه ما حصو م  أبي عبيحد قصة خالد في  ،الصحابة وي من قبو رير م، فال يمن 

  .بن الوليد من الصحبة نا ي يخرع خالد  ((ي تسبوا أصحابي)) :-عليه الصال  والسالم- لنبيا
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قححد عححدلمم فححي  -جححو وعححال-ألن هللا  ؛مححم عححدول بإجمححا  مححن يعتححد بقولححه مححن أ ححو العلححملالصحححابة ك "وهاام عاادول"
متحححوافر ،  متضحححافر شحححمد لمحححم بالخيريحححة، والنصحححوط مححن الكتحححاب والسحححنة  -عليحححه الصحححال  والسححالم-القححرآن، والنبحححي 

ااارِ  ا  َعَلااى اْلُكفَّ ُسااوُل وَِّ َوالَّااِذيَن َمَعااُه َأِشاادَّ ااٌد رَّ ا  }ُرَحَماا ، ححم؟ الصحححابة مححن ،الححنين معححه [( سححور  ال،ححت 92)] {}مَُّحمَّ
يمحا [( سحور  ال،حت 92)] {الكفاار}ِلَيِغيَظ ِبِهُم  [( سور  ال،ت 92)] َبْيَنُهْم{ ن فالحني يبيمحه الصححابة ومحا نحالوه محن خيحر وا 

أخحن محن ا يحة  -تعحالى رحمحه هللا-على خقحر عمحيم، حتحى أن اممحام مالحك  الني يبيمه  نا ،ويقين وعلم وعمو
ون محح من، قوائحح  البححد  وريححر م ممححن مححي يبي ،ون إي الك،ححارمححبيألن الصحححابة ي ي ك،ححر مححن يسححب الصحححابة؛

ووجححححد   ،ويلعنححححون الصحححححابة ،ويك،ححححرون الصحححححابة ،يسححححبون الصحححححابة -رضححححي هللا عنححححه-يححححدعي التشححححي  لعلححححي 
 أبحو قحال كمحا -والعافيحة السحالمة هللا نسحأل-نسحأل هللا العافيحة، يلعنحون الصححابة،  ح يو  ،خقوقمم علحى مصحاح 

نمحا ،الصححابي نا  و دفحه ررضه لي  الصحابة في وق  من عنيي وريره، رعةبُ   محن الصححابي يحملحه محا ررضحه وا 

 الحدين ناقحو الصححابي فحي قحد  إنا ألنحه ؛-السحالمو  الصحال  عليحه- نبينحا وبحين بيننحا الواسحقة قق  يريدون    يو دين،

 الصححابة لنحا نقحو فحإنا ؟الحراوي  ححال رفنحاع اإن إي المحروي  ثبحو  نعر  كي  للراوي، تب  المروي  للناقو، تب  فالمنقول

 فمححنا ،اوضححع،   صحححة ،اورد   اإثبات حح للناقححو تححاب  المنقححول ألن المنقححول؛ فححي نقححد  أن بححد ي الناقححو فححي وقححدحنا الححدين  ححنا

 من هعلي يترتب عما يب،و اكالم   يقول قد امنسان ألن ؛بمالبال التبم إنا إي بك،ره يحكم ي نهإ :يقول من ومنمم م داه،

 صح ن تنكحر أنح  اإن   ، ريحر  أبحا تك،ر ،قريقه من إي جاونا ما الدين ونص   رير  أبا تسب  أن :له قيو فإنا ،الالبم

  حح يو مثحو أن الكححالم  حنا صححة بححينيُ  ممحا أنححه وامشحكال ،يك،حر حينئححنٍ  فإنحه ثبحح  قحد اشحيئ   الححدين محن أنكححر فحإنا الحدين،

 واضح   ريحر  أبحي فحي يقعنحون  حينمحا ،كالمستشحرقين ريحر م محن أو ،المامسح إلحى تنتسحب ممحن كانح  سحواو  ئالقوا

 تجد ي ولنا ؛السنة نص  من ارتاحوا  رير  أبي في قعنوا إنا ألنمم ؟المان ،الدين في القعن المقصود أن وجلي اجد  

 آبحي أو حمحال، نبح أبيض ،لينالمق   في يقعن من إليه بتنتس ي أو امسالم إلى تنتسب كان  سواو القوائ   نه من

 صححابي آي  خمسحة في يقعن أن إلى يحتاع  رير  أبي من بدي   ألنه فيمم؛ يقعن من تجد ما ،الصحابة من اللحم

 ن،وبحي   واضح  منحه المحد  فمحنا الحدين، نصح  محن يرتحا  شحان علحى واححد فحي قعحني واححد  دفعحة فيرتا  ،ينالمقل   من
 .ناته الصحابي إلى ي الدين إلى موجه فالقعن دين،ال من الصحابة   يو يحمله فيما يقعنون  أنمم
 الصحححال  عليحححه- النبحححي صححححب محححن ححححدثني قحححال: إنا ،أبمحححم لحححوو  ،يسحححم لحححم أو محححنمم الواححححد سحححمي سحححواو عااادول" "وهااام

 عحححدول، كلمحححم ألنمحححم ؛عدالتحححه عحححن البحححح  فحححي يحتحححاع ي -والسحححالم الصحححال  عليحححه- النبحححي سحححم  رجحححو وأ ،-والسحححالم

 .ال،تنة في خود من بعضمم واستثناو
 بعحد حصحل  التحي ال،حتن بعحض فحي شحارك محن ،الصححابة محن يعنحي فتنحة فحي ،تمحريض  حنه وقيحو "دخاال مان ال :قيل"

 هللا رضحي- ومعاويحة علحي بحين حصحو ومحا ،بدمه المقالبة ترتب عثمان؟ مقتو عن ترتب الني ما ألنه ؛عثمان مقتو
م و بعضحمم فحي ال،تنحة وانضحرون، دخحمحأجو وكلمم ،ئقمخ مجتمد أو ،مصيب مجتمد إما فيه  م مما -الجمي  عن

فمن اعتبل  نا م،حرول  ،وأصحابه، وبعضمم اعتبل اوبعضمم دخو م  معاوية وقاتو علي   ،إلى علي فقاتو معاوية
،محم محن كثيحر محن النصحوط، بمحا يُ  ،ومحن دخحو لنصحر  علحي باعتبحار أن الحح  معحه نا ما دخو في ال،تنة، منه، 
علحى المحن  وأنحه يبلحب ، حنا الك،حة فيحه راجححة ،علحيم   دخو ،وريره من النصوط ((ة الباريةعمار تقتله ال،ئ))
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ن كححان  ،إصححابته، مححن دخححو محح  معاويححة باعتبححار أنححه مجتمححد -باعتبححار أن امصححابة محح  علححي  إلححى الخقححأ مآلححهوا 
ححومعححنور، ،  ححنا مجتمححد -رضححي هللا عححن الجميحح  ن منححافٍ  فئححام ممححن يسححتبو بعححض المححرو  محح ادخححو معمححم أيض 

فتجحححد  ،يعنحححي يحصحححو فحححتن إلحححى وقتنحححا  حححنا ، حححنه المحححرو  ض، محححا بال المنحححافقون يسحححتبلون مثحححووشحححبمه محححن مبحححر 
، محن يقالحب محن يخحرع عحن اممحام فيمحا باسحم شخط يعني أصو ال،تنة محن يقالحب بمحا يقالحب باسحم الحدين محثال  

وقححد صححر  بعضححمم لمححا سححئو  ؟ه ال،تنححةمعمححم،  ححو  حح يو دعححوا م مثححو دعححون مححن تبنححى  ححن االححدين، لكححن تجححد فسححاق  
فيوجحد  ،و حم مح  كحو مخحال  ،رير معجحبمم الوضح  ،ن من الوض و يعني  م متضايق ،قال: مسألة استبالل تيار

كحالم النا، من  نا النو  في القديم والحدي ، يعنحي المسحألة محا أشحبه الليلحة بالبارححة،  ح يو ي يحدخلون فحي مثحو  ح
 م، ي قاتحو مح  معاويحة انضحئجتمحد مخقحألنه م ؛أن كو من قاتو م  معاوية مأجور وهللا :في الصحابة، ي يقال

 ،رال فيه م، وأمر علي بتحري  بعض من ادعى نصرته؛ ألنهضإليه من ان موقاتو م  علي انض ،مإليه من انض
محن شحارك محن وأمحا  ،الكحالم فحي الصححابة ممحن اشحترك فحي  حنه ال،تنحة .،..فكحال القحرفين ورفعه إلى مقام املمية،

 ئ ما نون.رير م فاألمور بمقاصد ا، لكو امر 
كمححا حصححو فححي السححاب ،  ححو جححد فتنححة بححين قححائ،تين مسححلمتين قححد يقححول قائححو: لححو وُ  "فااي فتنااة **** ال ماان دخااال"

م  أنه في المقابو يوجد من ينصر القحر  الثحاني  ؟ريره مح  دون أو أنصر ما أراه من  و  ،أعتبل األفضو أن
فخحرع عليحه قائ،حة يقحالبون بحأمور  ،الخحروع عليحه بوي يجحو بيعته   بمعنى أنه لو كان  ناك إمام ثبت، اويراه محق  

ليسح   ،لكنمحا ي تجيحب الخحروع ،م أنمحا مخال،حا ، فيخرجحون سحل  مُ  ،و ي مخال،ا  عند اممحام ،ينقمونما على اممام
 ححنا أمححر  ،محح  القححدر  علححى التبييححر ححنا ريححر،  ححنا شححيو آخححر  أو تححرك صححال  ،بححوا ممححا يجيححب الخححروع، إمححا ك،ححر 

 م، وي يجحححوب ايعتححبال فحححي مثحححو  حححنايتعحححين الوقحححو  محح  اممحححا حينئححنٍ  ،بححالنط، لكحححن ينقمحححون عليححه أشحححياو مخال،حححة
واعتحبل فحالن  ،اعتبل سعد بن أبي وقاط وهللا :قولي ،ي يجوب ايعتبال ،[( سور  الحجرا 2)] {َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي}

ألنحك  نعحم حينئحٍن تعتحبل؛ ؟يممحا الحح ومح  أ ؟حين يحصو اللب  محا تحدري أي الك،تحين أرجح  ،عتبالأنا يسعني اي
نسحأل هللا  ،ومن أعان علحى قتحو مسحلم ولحو بشحقر كلمحة ،كونك تعتبل وي يس،ك دم بسببك  نا  و قري  السالمة

ن صحاحب الحح  وال،ئحة الثانيحة لحي  يخ،ى الترجي ، أما إنا تبحين الحراج  وتبحيالعافية، فايعتبال إنما يصول حينما 
ن كان لمم تأويو سائغ ،لمم وجه وينقمون أشياو  ي في الحقيقة ح ، لكن ليس  بمبرر للخروع، ليس  بك،حر  ،وا 
ومححن الموافقححا   ،وليسحح  بتححرك للصححال  بالكليححة، المقصححود أن مثححو  ححنا البححاب يححنكر فححي قتححال أ ححو الببححي ،بححوا 

 ال أ و الببي، نعم؟ العجيبة أن الدر  في السبو عن قت
 ...طالب:.....

ي قتلحوك إن المخرع أنك إنا خشي  أن تق  في دم ححرام تكحون عبحد هللا المقتحول وي تكحون القاتحو، يعنحي  ألبمحوك وا 
ي تُ قتُ إما أن تَ  ألن ح،ظ دمك لي  أولحى بح،حظ  م يقول: إن امكراه يق  في القتو؛ما في أحد من أ و العل ،وقتَ و وا 

 ون في القتو.كراه ي يكدم أخيك، فام
بعضحمم يسحتثني محن شحارك فحي ال،تنحة، لكحن عمحوم أ حو السحنة علحى أن الصححابة كلمحم  "في فتناة**** ال من دخال"

 عدول حتى من شارك في ال،تنة.
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وابحن  ،بحن مالحكأنح   :األلح يعنحي محن باد  أححاديثمم علحى  ،ستة المكثرون في رواية الحدي  "والمكثرون ستة"
وأبحو  ريحر ، ولمحم سحاب   حو أبحو سحعيد الخحدري،  ،وجابر بحن عبحد هللا ،والبحر ابن عبا  ،عائشة والصديقة ،عمر

يعنححي علححى امقححالت، يعنححي أبححو  ريححر  و ححو أكثحر م علححى امقححالت، أبححو  ريححر  أكثححر م  ،أكثححر مححن ألحح  وا ح يو رو 
 دلحخير ، له في مسند بقحي بحن مَ و الني يليه يروي نص  ما يروي أبو  ر يعني ولي  فيمم من يقاربه أو يدانيه، ب

كححم مححن األحاديحح  سححببه الححدعو   ،يعنححي جمحح  ر،يححر مححن األحاديحح  ،امائححة واثنححين وسححبعين حححديث  عخمسححة آي  وأرب
))ابسحححن : النسحححيان فقحححال لحححه -عليحححه الصحححال  والسحححالم-جحححاو فحححي الححححدي  الصححححي  أنحححه نكحححر النبحححي  االنبويحححة، كمححح

 قن.  ا، فما نسي شيئ  وانتمى ((ك))ضم رداوقال: و  -معليه الصال  والسال-فحد  النبي  ((كرداو
وممحححا جحححاو فحححي  ،وسحححماه البححححر جمححح  محححن الصححححابة ،والبححححر فحححي الحقيقحححة عبحححد هللا بحححن عبححا  ،أبححو  ريحححر  أكثحححر م

والبحار "ويريحد بحه ابحن عبحا ،  ،نلحك البححر، يعنحي رفحض  حنا الكحالم البححر : أبحىمن كالم أبي الشحعثاوالصحي  
 ،أن يعلمه التأويو -عليه الصال  والسالم-ي شك أن ابن عبا  بسبب دعو  النبي  "كثر فتوى أ**** في الحقيقة 

حصحو لحه محن ال،قحه إضحافة إلحى محا اتصح  بحه محن ح،حظ وفمحم، وامتحد  حياتحه وقالح  بحه الحيحا   وي،قه في الحدين
عليححه الصححال  - وصحححب النبححي ،ابححن عمححر قالحح  بححه الحيححا  ،حتححى احتححاع النححا  إلححى علمححه، وت،ححرل لمححنا الشححأن

حح ،كبححر مححن ابححن عبححا ، وحححد  بححالكثير مححن األحاديحح ولبمححه، و ححو أ ،-والسححالم  الكححن ابححن عبححا  أكثححر منححه ت،رر 
العححرات يسححأل عححن مسححألة فححي لمححا جححاو السححائو مححن  ولححنا ؛بشححيو مححن العبححاد  عححن ال،تححون  لل،تححون، ابححن عمححر اشححتبو

تحداف  ال،تحون، وقحد يكحون ابحن عمحر محراده بحنلك أن  اسأل ابن عبا ، قحريقتمم فحي :سأل ابن عمر فقال ،المناسك
و حو  ،يتضحاي  اتجحد الشحيخ أحيان ح ،والشحيخ يقحرأ فحي القحرآنيعنحي يحأتي قالحب علحم يسحأل  ،يت،رل لشحيو محن العبحاد 
وبعضححمم يعوقححه العلححم  ،ومححا أشححبه نلححك ،أو يريححد أن يصححلي نوافححو ،لكنححه بصححدد عبححاد  ،سحح ال علححم ومححأجور عليححه

، فبعضحمم يحرج  البححنل علحى العبحادا  الخاصححة، وبعضحمم يححرج  بعححض العبحادا  كالصحيام مححثال   ،موال،تحون والتعلحي
بن عبا  من النو  الني يحرج  البحنل، فتجحده ي،تحي ويعلحم ويحروي بكثحر ،  حنا لعبادا  الخاصة على كثر  البنل، اا

اك رجححو مالحح  بححه الححدنيا ن :ان ححب إلححى ابححن عبححا ، قححال :السححائو الححني جححاو مححن العححرات وسححأل ابححن عمححر فقححال لححه
 ،لكنه في مجال العبحاد  أقحو ،اومال بما، عموم النا  ثقتمم بالعباد من العلماو أكثر من ثقتمم بمن  و أكثر علم  

العباد  كان   نه نمر  عوام النا ، وما بال  إلى ا ن يثقون بمن عنده شيو من العمو، وكو ما كثر العالم في 
ويبنحححون النحححا   ،فحححي الن،ححح  القاصحححر والمتعحححدي وكحححناحقيقحححة األمحححر محححة محححا يحححدركون ثقحححة النحححا  بحححه أكثحححر؛ ألن العا

بينمححا الثححاني  ..،وأكثححر إخححالط وأكثححر ،-جححو وعححال- ححنا عابححد أكيححد أنححه أقححرب إلححى هللا  :شححرعية، قححالوان الوابيمالبحح
 مبيحدتجحد عنحده  و و عالم محسوب من أ حو العلحم، لكحن ي ،يعني  و يعمو الواجبا   نا ي يمكن ي،رط بواجباته

يميلحون إلحى نلحك من صيام أو مبيد صال  أو تالو  ومحا أشحبه نلحك، تجحد النحا  يميلحون إلحى  حنا العابحد أكثحر ممحا 
ألن  حنا  من أمور الحدنيا؛ شيوأن يتوس  في بنل ن،سه للنا ، مقتضى البنل للنا  واستقبال النا  العالم الني 

ه علحى اسحتقبال ينحإلحى شحيو يعتجحده يحتحاع  إلحى مكحان أوسح ،يحتحاع تجحده  ،كثحر  ايسحتقبال ،يقتضي كثحر  الكحالم
إنا نمححر  فححي المححا ر إلححى عيشححة  مححثال  يعنححي عيشححة بعححض أ ححو العلححم و ححم مححن الب ححاد فححي الحقيقححة، تجححد  ،النححا 

ممحا ر واضح   ...وجحد  لكحن إنا جئح  المجلح  ،ممن أدركناه الشحيخ ابحن بحاب محثال  أمراو، يعني من أب د النا  



 
 

 
 

04 

 04 شرح ألفية احلافظ العراقي

لكحن مح  نلحك إنا دخلح  المجلح   ،محن الب حاد -هللا عليحه ةرحمح-شحيخ ابحن بحاب التنبما كثير من أ و الب د، أنه يج
نا فيه األمور المريحة من تكيي  وألوان وأصبال ،  وكبيريفس ما تجده عند شخط با د ي يستقبو النحا  وي  ،وا 

فالنحا  ينمحرون إليحه لحى شحيو محن التوسح ، شك أنحه يحتحاع إ يعتني بمم، فحاجة النا  أو الني يستقبو النا  ي
جححة إلححى الحاال،سححي  ممححا يقتضححيه  ، تجححد المكححان الواسحح ة ححال،ار  تجححد السححيار  مححن  ححنه الباويححة أنححه شححخط متوسحح ،

ي نمحر إلحى ابحن عبحا  بأنحه رجحو مالح  بحه الحدنيا ومحال بمحا، ابحن عبحا  نلحالنا  تحدعو إلحى  حنا، فمحنا ا استقبال
أكثحر وقتحه فحي العبحاد ، والعبحاد  أي مكحان يك،يحه، و حنا يستقبو عموم النا ، ابحن عمحر  ألنه ؛يحتاع إلى مثو  نا

لححى ن،حح  النححا  إلححى شححيو مححن التوسحح  ،الشححيو مالحححظ بينمححا الححني  ححو  ،تجححدون مححن يحتححاع إلححى اسححتقبال النححا  وا 
ن كان ين،  النا  في قريقه من البي  إلى المسجد أو كنا، لكن ما يستقبلمم بخويصة  ،وي ي،ت  لمم بابه ن،سه وا 

إنا كححان  :ونقححول ؟ن الن،حح  المتعححدي أفضححو مححن القاصححر: إنقححول ححو  ؟وي يسححتوعب األعححداد، وأيممححا أفضححو حينئححنٍ 
وعلحى  حنا يخحرع عحدم  ؟مم فاألفضحو فحي حقحك عحدم الصحيامعكبر عحدد محن نحا  تحن،صيامك يعوقك عن استقبال أ

وجحاو فحي  ،-عليحه الصحال  والسحالم-ود ا صحام صحيام دا..، محفحي كثيحر محن -عليه الصحال  والسحالم-صيام النبي 
واسححتقبال النححا   ،..حتححاع: إنححه ي، نقححول-عشححر ني الحجححة-ي  عححن عائشححة أنححه مححا صححام العشححر الحححدي  الصححح

 ،  المتعدي على القاصر. ، في ثر النومعانا  النا  تحتاع إلى شيو من التعب البدني والكل،ة
 :ولنا اسحتح  أن يقحال لحه ؛لعلم، والعلم يبيد بامن،اتايبيد في والبنل  ،اض  والعلم ينمي بعضه بع ،ابن عبا  بحر

 .القرآنوترجمان  ،الحبر، حبر األمة :االبحر، ويقال له أيض  
................................... 
   أكثاااااار فتااااااوى وهااااااو واباااااان عماااااارا

 ................والبحر في الحقيقةِ  
................................... 

  ج
 ، لكنه م  نلك أقو من ابن عبا .يعني من المكثرين في ال،تون، ابن عمر كثير في ال،تون 

 وابن الزبير وابن عمرو قد جرى     .................. وهاااو وابااان عمااارا
  ج

 و األربعة.ابن عبا  وابن عمر وابن الببير وابن عمر 
................................... 

 هرة العبادلاااااااااااااهعلااااااااااااايهم بالشااااااااااااا
 

 ...........................قد جرى  
...................................   

 عبحد ، بعضمم أخحرعوابن عمر  ،ابن الببير ،ابن عمر ، و قول العبادلة، ابن عبا  :قيو فإنا اختار األربعة قوي  
جعلمم أربعة، مسعود فبعضمم أدخو ابن وجعلمم ثالثة، وبعضمم أخرع ابن الببير وجعلمم ثالثة، و  وهللا بن عمر 

 األكثر على أن العبادلة األربعة  م   يو.  ..،المقصود أن المسألة
م، يعنحي  حو من قبو اممام أحمد وريحره أن ابحن مسحعود لحي  محنم، لكن المنصوط عليه ..فأدخووبعضمم رلن 

و حو موجحود فحي  مسعود تقحدم  حياتحه لكن ابن ،ا م أفضو من ابن مسعود؟ ي ليسوا بأفضو من ابن مسعود أبد  
ى الكبحار وانتم ،بمم الحيا  علمه، لكن من تأخر  وفاتمم وقال  ضقر النا  إلى اكبر منه، ويعصر من  و أ

 احتاع النا  إلى علممم.
................................... 

 

   لااايس ابااان مساااعوٍد وال مااان شااااكله 
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، كلمحم اسحممم لمم بعضحمم إلحى ثالثمائحة شحخطمن الصحابة، وأوص يعني ممن تقدم  وفاته ممن سمي بعبد هللا
  .عبد هللا

................................... 
 وهو وزيد......................... 

 

 .................... وال مااان شااااكله 
...................................   

 .بن مسعودامن؟ و و الضمير يعود إلى أقرب منكور و و 
 .بيد بن ثاب  "وهو وزيد"

 فاااااي الفقاااااه أتبااااااع يااااارون قاااااولهم    ...................وابن عباس لهم
 

وبيححد  ،مكححة والقححائ بأصحححاب ابححن عبححا   ،بالكوفححة أصحححاب عبححد هللا بححن مسححعود معححروفينيعنححي لمححم أصحححاب، 
  .ويقلدونمم مميعني يتبعون "همفي الفقه أتباع يرون قول**** لهم "و  يو لمم أتبا  يحملون عنمم ال،قه، 

................................... 
 ج  وقااااال مساااارو : انتهااااى العلاااام إلااااى

 .......................يرون قولهم 
 ................................... 

 

 :بن األجد  من جلة التابعينقال مسروت 
 ب كبااااااااااار ناااااااااابالسااااااااااتة أصااااااااااحا  ج  ....................انتهى العلم إلاى

 

 م و وجعلح ،وابن حبم في أحكامحه، نكحروا الم،تحين محن الصححابة ،ابن القيم وابن حبم، ابن القيم في أعالم الموقعين
الجححبو الصححبير، ونكححروا فححي  ومححنمم مححن تبلححغ ،، ومححنمم مححن تبلححغ المجلححدامححنمم مححن تبلححغ فتححاواه أسحح،ار   ،علححى قبقححا 
من الصحابة عدد م مرصود  ن، المقصود أن الم،تيوجاو  في جب  مجتمعة ما ملو جمع  فتاوا  مجم  منمم أنم
 عين يبن القيم، وأحكام ابن حبم.في أعالم الموق

 ....................انتهى العلم إلى
 ج  زياااااااد وأباااااااي الااااااادردا  مااااااا  ُأباااااااي

 سااااااااااتة أصااااااااااحاب كبااااااااااار ناااااااااابال 
 عماااااااااار عبااااااااااد هللا ماااااااااا  علاااااااااااي

 

ثححر  ال،تححاون أو علححى  محح  علححي،  ححنا ترتيححب علححى حسححب كوعمححر، وعبححد هللا ، ححنا الترتيححب بيححد، أبححي الححدرداو، أبححي
وأكثر من عمر  وبيد أكثر من أبي ؟يعني بيد أكثر من أبي الدرداو في ال،تون  ؟أو اقتضاه النمم حسب األفضلية

إنما  نا ترتيب كي،ما ات، ، اقتضاه النمم،  نا  و الني تيسر  ،وأكثر من علي؟ ي وأكثر من عبد هللا بن مسعود
ي معححرو للنحح عبححد هللا بححن  وكححنلك -رضححي هللا عنححه-وعلححي  ،فححي ال،تححون  -رضححي هللا عنححه-أن منبلححة عمححر  امم وا 

 ممن نكر قبلمم، نعم؟  مسعود  م أكثر فتاون 
 ...طالب:.....

ي أبو  رير  نط أكثر م ،نعم ي اقتضاه النمم ،أن   جعله األخير.  و و  ،وا 
 ...طالب:.....

ي التر    ؟نعم ؟قيعلى سبيو التدلي وا 
 ...طالب:.....

 ي على سبيو التدلي. على سبيو الترقي
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 ...طالب:.....
 وي من ابن عمر وي من أن . ،ي في الرواية لي  جابر أكثر من عائشة في الرواية

 ...طالب:.....
  و ترتيب كي،ما ات، ، مثو  نا.  ،ي ،ي

 زيااااااااد أبااااااااي الاااااااادردا  ماااااااا  ُأبااااااااي
 ج  .....ثم انتهاى لاذين................

 عماااااااااار عبااااااااااد هللا ماااااااااا  علاااااااااااي 
................................... 

 

ثام انتهاى " ،-رضحي هللا عحن الجميح -هللا بن مسحعود وعلحي  يعني آخر من نكر، عبد ؟ ما من "ثم انتهى لذين"
من كان  وفاته لكن في   يو الستة  ،علم   يو الستة ؟انتمى لنين العلم عموم  الم   يو الستة أو يعني عِ  "لذين

  ؟ه ا ،الدرداو وفاته بعد عبد هللا بن مسعود وأب ؟ين، كي  ينتمي علمه إليه وقد تأخر  وفاته عنهمتأخر  عن ن
 ...طالب:.....

  يعني قد يكون أخن العلم عنه.....
 ...طالب:.....

ي لي  بصحي ؟ ألنه تأخر علم الصحابة إلى ابن انتمى  :قلنا إنا ، لكن  و موفاته عنم عبا ، كالم صحي  وا 
صحار يعني لو قدر في األقاليم فحي األم ؟وقد تأخر عنه أن  ،نه انتمى علم أن  بن مالك إلى ابن عبا : إنقول
ر أنحه يمحو  قحبلمم،  حو د ِ وأخن ما عنحد كحو واححد محنمم، ثحم بعحد نلحك ُقح ثم جاو شخط فدار  نه األمصار ،علماو
يمكحن يوجحد ح،حا   هألنح ؛متصور أن نقول  نا من  نه الحيثيحة ،يثيةممكن من  نه الح ؟انتمى علممم إليه: نقول

خحالل عشحر سحنين يأخحن علحم عشحر  محن أ حو العلحم، ثحم يقحدر  ،ةوم  الثاني سن ،مد  سنةأن يجل  م   نا العالم 
و حنا بعيحد عمحا نححن فيحه - لحنا لمحا سحئو الشحيخ محمحد رشحيد رضحاو  ؛كن أنه جمح  علممحميم ،عليه أن يمو  قبلمم

 ؟ ه ا ؟ و  و أعلم من األئمة األربعة أم  م أعلم منه :ابن تيميةعن شيخ امسالم  -ه مناسبلكن
 ...طالب:.....

كتبمم وكتب أصحابمم فمم أعلم منه وأفضو، ولمحم تخرع على  امسالمباعتبار شيخ  ،نعم من ناحيتين ينمر إليه
بالمحنا ب  يعني إحاقة شيخ امسالم ،أصحابمم وباعتباره جم  ما عند م وما عند ،من  نه الحيثية ال،ضو عليه

لححدرداو انتمححى إلححى عبححد هللا ن علححم بيححد وأبححي ا: إفمححو نقححول ،وفقححه األئمححة وأتبححاعمم  ححو أعلححم مححنمم مححن  ححنه الحيثيححة
، خالصحة ر ما يعنحي  حم الخالصحةفحي عصحر أنحه ض النمحألنمحم أخحنوا العلحم محنمم، أو ببح ؛بحن أبحي قالحبوعلي 

 يرشح  محنمم عشحر  محا يقحال: عنحدك مائحة عحالم يعنحي مثحو ،م الخالصة، يعني العلم منتشرنعم   ،ينالخالصة  ن
ن كحان ي يمكحن أن  :لنحاوصار ايختيار وق  على أفضلمم ق يعني إنا رشحنا وانتمينا ،لل،تون   ح يو خالصحتمم، وا 

عنحد  ما لي ، فيكون عند بيد أو يمكن أن يصب في قالب في شخط معين ،يتصور أن العلم يجم  في شخط
و العلححم عنححد علححي لححي  عنححد ابححن مسححعود و كححنا، لكححن فححي الجملححة يعنححي علححي وابححن مسححعود حححابوا ُجححمححا و  ،علححي

 الموجود عند الصحابة. 
 ...طالب:.....
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يعنحي كحالم  ،ي ،ودخِ ع وُمحخحرِ مُ  ،محا  حو بكحالم يعنحي كلحي ، حنا كحالم إجمحالي ،لكن في الجملحة ،إيه ما في إشكال
آل فحي النمايحة إلحى الشحيخين ابحن حميحد وابحن بحاب،  حو علحم الشحيخ محمحد بحن إبحرا يم  :ول مثال  نقيعني لما  أرلبي،

لكححن تقححدم  بححه  ،مقريححب مححنم و حح فححي وقحح  الشححيخ مححن؟ يعنححي مححن قححالب الشححيخ ام مححا اسححت،اد شححيئ  يعنححي أن ريححر 
محا لحي  عنحد  عنحد الشحيخ  حنا، و ..حتاع النا  إلى علمحه، المسحائو تقريبيحة محا  حياي و  ،وما قال به العمرالوفا  
ألن العلم يميحب  ؛ورف  شأن بعضمم دون بعض ،كالم كله يعني تقريبياليعني  ،ما لي  عند م موعند رير  ، نا

 صاحبه.
 ثااااام انتهاااااى لاااااذين والااااابع  جعااااال

 

   الشعرن.........................  
 .يعني أبا موسى

................................... 
 

 ......عن أبي الدردا  بدل......... 
 ج

وعلحي  عبحد هللابحي بحن كعحب ومح  عمحر إضحافة إلحى مح  أُ  ،أبي الدرداو يكون مكانحه أبحي موسحى ،بيد :  يو الستة
  ..."والعد ال يحصرهم"نق  عند: 

 اللمم صو على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


